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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om prioriteringskriterier for tilskud til fremme af 

produktion og afsætning af økologiske fødevarer 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. ovenstående prioriteringskriterier 

for tilskud til fremme af økologi sendt til Landdistriktsudvalget den 20. april 2015 (j.nr. 14-8132-

00086).  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at beregningen af omkostningseffektiviteten i bilag 1 er noget 

kompliceret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til ansøgerens forståelse af ordningen og 

mulighed for at vurdere mulighederne for at søge tilskud efter ordningen. Nedenfor vil 

beregningerne inden for de to målgrupper gennemgås mere specifikt.  

 

Ang. målgruppe: primær jordbrugssektor og fødevaresektoren 

Det bør fremgå klart, hvad begrebet ”antal personer” (litra a) dækker over. Antallet af personer, der 

deltager i kompetenceudviklingen skal angives på ansøgningstidspunktet og må derfor 

nødvendigvis angives som ”forventet antal deltagere”. Det faktiske antal deltagere kan 

efterfølgende blive mindre som følge af forhold, der er uden for arrangørens indflydelse. Det bør 

ikke komme ansøgeren til last, såfremt de beskrevne aktiviteter er gennemført alligevel. 

 

Generelt stiller Landbrug & Fødevarer sig dog skeptisk overfor den beskrevne metode i forhold til 

indregning af antal deltagere i kompetenceudviklingen som baggrund for en prioritering af 

projekterne. At der er mange deltagere, behøver ikke i sig selv være en garanti for at et projekt har 

en høj effekt i forhold til at fremme mere økologi i Danmark. Det bør derfor fortsat være muligt at 

skelne til, hvilken karakter af aktiviteter der er tale om. Er det brede kompetenceløftaktiviteter, hvor 

man med fordel kan ramme en stor målgruppe på een gang, eller er det mere specialiserede - men 

nok så væsentlige - kompetenceløftaktiviteter, rettet mod en mere afgrænset målgruppe. Det kunne 

f.eks. dreje sig om erfaringsforløb og minikurser for nyomlagte økologiske landmænd i modsætning 

til en temadag for økologiske landmænd generelt. Sidstnævnte vil helt sikkert ramme flere 

deltagere, men førstnævnte kan være mere afgørende for at fastholde eller øge det økologiske 

areal. 

 

Derudover skal ansøgeren angive den procentvise andel af budgettet, der afsættes til 

undervisningstimer, jf. litra c i ligningen. Landbrug & Fødevarer mener, at dette punkt bør gå ud. 

Der er ingen grund til at prioritere ansøgningerne ud fra en angivelse af hvor stor en andel af 

budgettet, der går til undervisning. Det bør være op til ansøgeren selv at planlægge dette. 

Prioritering i forhold til relationen mellem antal undervisningstimer og det ansøgte beløb bør være 

tilstrækkeligt til at opgøre omkostningseffektiviteten.  
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Ønsker man dog at arbejde videre med en model hvor c indgår, bør det fremgå helt tydeligt af 

vejledningen, hvilke projektomkostninger der kan henføres til kategori c og hvilke der ikke kan. Der 

bør tages stilling til transport i forbindelse med afvikling af undervisningen, dels for deltagere, dels 

for undervisere, forberedelse af undervisning, materialeomkostninger (herunder om der 

differentieres mellem timer til udarbejdelse af undervisningsmaterialer og selve trykningen af 

materialerne), omkostninger til annoncering af undervisningstilbuddet, lokaleleje, forplejning osv. 

osv.  

 

Da der synes at være en del udfordringer med den beskrevne prioriteringsmodel, vil Landbrug & 

Fødevarer som alternativ til denne nye model foreslå, at man bibeholder den nuværende praksis, 

hvor opgørelse af K-faktor inddrages i prioriteringsgrundlaget. Det er vores opfattelse at denne 

metode i praksis giver en god indikation af projektets undervisningstyngde i forhold til det samlede 

projektbudget. De udfordringer man har oplevet ved at bruge metoden, kan formentlig løses ved en 

mere grundig formidling af metoden i vejledningsmaterialer mv.  

 

Ang. målgruppe: offentlige køkkener 

Landbrug & Fødevarer vil anbefale, at der indsættes et eksempel for, hvordan 

omkostningseffektiviteten udregnes for hele ansøgningen på side 3. Eksemplet bør indeholde 

forskellige løft af økologiprocent og forskelligt antal serveringer i de deltagende køkkener i 

ansøgningen.  
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